ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, EN DATA 13 DE JUNY DE 2007.

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sent dos quarts de
dues de la tarda del dia 13 de juny de 2007, es reuneixen prèvia convocatòria
a l'efecte i sota la presidència del Sr. Alcalde, En Miquel Aubà Fleix, els
Regidors Municipals que tot seguit es relacionen, amb la finalitat de celebrar
sessió extraordinària de la Junta de Govern Local:
-Sr. Jesús F. García Chacón.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Isidre Montané Cabús.
Per invitació del Sr. Alcalde, hi assisteixen també els Regidors Municipals que
tot seguit es relacionen, per informar respectes les seves activitats en matèria
delegada, de conformitat amb el que preveu l'article 113.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre:
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal Sra. Iolanda
Sas Laudo.
Després de comprovar l'existència del quòrum necessari, el Sr. Alcalde va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a
l'ordre del dia.
En compliment del que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i disposicions concordants, es transcriuen els
acords adoptats.
Assumptes d'Hisenda:
1) Aprovació si s'escau, de factures i notes de despeses presentades
a Intervenció Municipal.
a) Contractes d’obres menors: Obres d’arranjament de camins municipals.
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Atenent a les instruccions de l’Alcaldia, el Tècnic Municipal ha redactat les
memòries tècniques valorades de les obres d’arranjament dels camins
municipals que tot seguit es relacionen, especificant el nom de l’actuació i el
pressupost de contracte:
-Pavimentació amb reg asfàltic del camí de les Hortes, 1a. fase. Pressupost de
contracta: 16.812,84€.
-Pavimentació amb reg asfàltic de diferents camins. Camí de les Hortes, 2a.
fase, Camí de les Guardioles, 1a. fase i Camí de l’Escorxador. Pressupost de
contracta: 16.009,09€
-Pavimentació amb reg asfàltic del Camí de Gandesa a Bot. Pressupost de
contracta: 22.168,32€
-Pavimentació amb reg asfàltic de diferents camins. Camí de les Guardioles,
2a fase i Camí de Gandesa a Benissanet.
Pressupost de contracta:
13.998,01€.
A les partides núm. 2.21.210.03/5.1 (PT-04), (PT-05), (PT-06) i pressupost
corrent, respectivament) de l’estat de despeses del Pressupost Municipal
vigent, hi ha crèdit suficient per a contractar les obres.
Segons estableixen els articles 56 i 121 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, es tracta de contractes menors per raó de la seva
quantia, i per tant, la tramitació de l’expedient únicament requereix l’aprovació
de les memòries tècniques valorades, del pressupost de les obres, de la
despesa i de les factures corresponents.
L’empresa contractista “MJ Gruas, S.A.” ha aportat sengles pressupostos per
efectuar les obres de referència, els quals obren a l’expedient.
Vistos els articles 67 i 69 del Reial Decret Legislatiu abans esmentat;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Aprovar les memòries
tècniques valorades anteriorment
relacionades, referent a les obres d’arranjament de camins municipals.
SEGON: Aprovar els expedients de contractació de les obres de referència,
considerant-se que per raó de la seva quantia, es tracta de contracte menors.
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TERCER: Adjudicar els contractes d’execució de les obres esmentades, a
l’empresa contractista “MJ Gruas, S.A.”, amb CIF A-25031576, pels preus que
així mateix es detallen,
amb plena subjecció a les memòries tècniques
valorades aprovades per l’Ajuntament i als pressupostos aportats pel
contractista, obrants ambdós documents a l’expedient:
-Pavimentació amb reg asfàltic del camí de les Hortes, 1a. fase, per l’import de
16.812,84€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida núm. 2.21.210.03./5.1(PT04)
de l’estat de despeses del Pressupost Municipal.
-Pavimentació amb reg asfàltic de diferents camins. Camí de les Hortes, 2a.
fase, Camí de les Guardioles, 1a. fase i Camí de l’Escorxador, per l’import de
16.009,09€, amb càrrec a la partida núm. 2.21.210.03./5.1(PT05) de l’estat de
despeses del Pressupost Municipal.
-Pavimentació amb reg asfàltic del Camí de Gandesa a Bot, per l’import de
22.168,32€, amb càrrec a la partida núm. 2.21.210.03./5.1 de l’estat de
despeses del Pressupost Municipal vigent (Pressupost corrent 2007)..
-Pavimentació amb reg asfàltic de diferents camins. Camí de les Guardioles,
2a fase i Camí de Gandesa a Benissanet, per l’import de 13.998,01€, amb
càrrec a la partida núm. 2.21.210.03./5.1(PT06) de l’estat de despeses del
Pressupost Municipal.
b) Aprovació de factures i notes de despeses:
Vistes les factures i notes de despeses presentades a Intervenció Municipal
per serveis prestats o per subministrament de material divers a l'Ajuntament;
atès que segons estableix l'article 56 del Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, per raó de la seva quantia es tracta de contractes
menors, a excepció de les factures que corresponen a certificacions d'obres ja
aprovades, relatives a contractes d'obres adjudicats d'acord amb la normativa
específica;
De conformitat amb les competències establertes a l'article 21.1f) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, delegades per
l'Alcaldia-Presidència en favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret
de data 2.07.2003
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les factures que tot seguit es relacionen, fent constar el
creditor, concepte i l'import:
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NÚMR

NOM PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT

185 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.
CONSTRUCCIONS RAMON JAEN OLIVER
186 S.L

Subministre senyals regulació trànsit vies públiques

187 CARBURANTS PERPINYA S.L.

Subministre combustible calefacció edifici Ajuntament

315,00

188 EBREQUALITAT S.A.

Subministre soplete i accesoris servei brigada obres

127,95

189 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment edifici Ajuntament

190 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment edifici CEBE

191 EBREQUALITAT S.A.

Subministre grifo botella gas soplete brigada obres

192 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment camp de futbol

17,96

193 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment Emissora Ràdio

23,64

194 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials servei manteniment formigonera

19,51

195 Ma. CARMEN VALLS SOLE

Tres rams de flors per la Festa de la Dona

196 FONDA SERRES S.L.

Servei de pensió prestada a catorze transeünts 13-01/24-02-07

329,56

197 HERMES COMUNICACIONS S.A.

Publicació Edicte aprovació modificació puntual NNSS núm. 2/2006

431,52

198 JOSE LUIS DOMENECH OMEDAS

Honoraris participació jornades "Dies de guerra, diàlegs de pau"

261,00

199 CARBURANTS PERPINYA S.L.

Subministre combustible calefacció edifici CEIP

315,00

200 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre materials servei manteniment Cementiri

201 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre productes servei manteniment Estació d'Autobusos

18,05

202 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre ferraments servei brigada d'obres

10,05

Serveis enterraments cementiri municipal mes de gener de 2007

129,99
95,12

6,48
13,65
6,30

75,00

4,18

203 SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.

Subministre articles i materials senyalització trànsit vies públiques

204 Ma. ANGELS CID FORNOS

Assessorament classes plàstica CEIP mes de febrer de 2007

36,66

205 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

Honoraris prestació servei com Artquitecte Tècnic mes febrer 2007

206 ROGELIO MUÑOZ GUIMERA

Honoraris febrer 2007 valoració obres

207 JOAN RINS CORTIELLA

Treballs i materials col.locació pany porta sotan edifici Ajuntament

208 JOAN RINS CORTIELLA

Treballs i materials construcció plafons per actes municipals

209 OFI-TECMAR S.L.

Tramitació i legalització empresa a l'empar de la Llei 37/2006

142,94

210 OFI-TECMAR S.L.

Gestions laborals mes de gener de 2007

540,80

211 CORREOS Y TELEGRAFOS
212 FRANK IL.LUSTRACIO & DISSENY S.L.

Quota 2007 renovació apartat de correus
Treballs disseny, fabricació i instal.lament senyals informatius
Fontcalda

213 NET-VIME C.B.

Treballs de neteja dependències Ajuntament mes de febrer de 2007

214 NET-VIME C.B.

Treballs de neteja Biblioteca i Ca la Vila Vella mes de febrer de 2007

215 NET-VIME C.B.

Treballs de neteja CEIP mes de febrer de 2007

216 FERRETERIA BARRUBES

Subministre ferraments servei brigada d'obres

78,78

217 FERRETERIA BARRUBES

Subministre accesoris manteniment Dumper

28,26

218 FERRETERIA BARRUBES

Còpies claus porta Cementiri Municipal

6,96

219 FERRETERIA BARRUBES

Còpies claus portes edifici Ajuntament

39,23

220 JUANJO CLUA VIÑA

Treballs tractor-pala adequació abocador de runes

221 OFI-TECMAR S.L.

Quota assessorament planificació activitat preventiva febrer 2007

222 INTRACATALONIA S.A.

Prestació serveis Agència Catalana de Noticies febrer per Emissora

223 ASCENSORES MARVI S.L.

Servei cons.i manten.ascensor edifici Ajuntament mes març 2007

636,80
1359,03
543,61
15,08
105,56

57,80
6799,92
556,27
335,48
1897,37

490,68
92,60
62,13
167,33

224 ANTON GUASCH HUGUET

Subministre bastons de comandament per la Festa de la Dona

260,88

225 CARBURANTS PERPINYA S.L.

Subministre combustible calefacció edifici Ajuntament

310,00

226 CARBURANTS PERPINYA S.L.

Subministre combustible calefacció edifici CEIP

310,00

227 JOSEFA MARTI CREIXENTI

Subministre aigua mineral recepcions Corporació

3,00

228 JOSEFA MARTI CREIXENTI

Subministre aigua mineral recepcions Corporació

229 MANUEL GRAU MATEU

Actuació musical actes Festa de la Dona

3,60

230 ISABEL PUEY BOIX

Servei neteja roba per Cavalcada Reis

148,00

231 LLORENÇ MARTI BENAIGES

Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes de febrer de 2007

394,43

232 GANDESA DE GAS S.L.

Subministre gas propà per les dutxes del Pavelló Poliesportiu

460,00

41,44

233 Ma. CARMEN MIQUEL LASSO DE LA VEGA

Honoraris inscripcions finques Registre de la Propietat

376,27

234 EUSEBI MORCILLO ESCODA

Actuació animació i espectacle durant el sopar de la Festa de la Dona

522,00

235 BAYER HNOS. S.A.

Subministre llibres Registre Entrada i Sortida de documents oficines

104,58

236 HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.

Subministre aparell d'aire pel servei de la brigada d'obres

298,05

237 CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

Serveis motonivelladora,rodet i plataforma 2n.semestre de 2006

544,91

238 JOSEP VICENS VALLESPI

Visites a finques rústiques com a membre de la Junta Pericial

239

5 QUEROL i JOAN B. PUEY
JOAN

Treballs de peó arranjament camins del terme municipal

240 HIGH QUALITY 2000 S.L.

Treballs i materials muntatge,instal.lació i reparació ordinador Ser.Tec

241 EBREQUALITAT S.A.

Subministre materials arranjament formigonera brigada obres

37,80
86,40
171,16
30,87

SEGON:
1. Aprovar tanmateix la factura presentada pel “Balneari de la Fontcalda, SL”,
núm. 5, de data 1.05.05, d’import 1.070,00€, corresponents als dinars servits
als Geganters el dia de la Romeria de la Fontcalda, el mes de maig de 2005.
2. Ratificar el decret de l’Alcaldia d’aprovació i ordenació del pagament de
l’esmentada factura.
Assumptes d’Obres Públiques:
2) Aprovació si s’escau, de certificacions d’obres municipals.
A) Obres d’arranjament de camins municipals.
Vistes les certificacions de les obres municipals que tot seguit es relacionen,
referides als treballs d’arranjament dels camins municipals, signades pel
Tècnic Municipal i pels imports que així mateix s’esmenten:

-Pavimentació amb reg asfàltic del camí de les Hortes, 1a. fase: 16.812,84€.
-Pavimentació amb reg asfàltic de diferents camins. Camí de les Hortes, 2a.
fase, Camí de les Guardioles, 1a. fase i Camí de l’Escorxador: 16.009,09€
-Pavimentació amb reg asfàltic del Camí de Gandesa a Bot. 22.168,32€
-Pavimentació amb reg asfàltic de diferents camins. Camí de les Guardioles,
2a fase i Camí de Gandesa a Benissanet: 13.998,01€.
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar les certificacions d’obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l’empresa contractista amb càrrec a les
partides núm. 2.21.210.03/5.1 (PT-04), (PT-05), (PT-06) i pressupost corrent,
respectivament) de l’estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.
B) Obres de gasificació:
Vista la certificació d'obres núm. 1 de les obres de gasificació del municipi de
Gandesa, signada per l’enginyer industrial Sr. Jaume Valls Solé, i d'import
35.725,03€,
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
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PRIMER: Aprovar la certificació d'obres de referència.
SEGON: Trametre’n exemplar a la Diputació de Tarragona, a fi de justificar la
subvenció atorgada a l’Ajuntament dins del Pla de Foment de les Xarxes
Locals de Gas als municipis amb cens inferior a 5.000 habitants, exercici 2005.
C) Obres d’Urbanització del Povet de la Plana, fase 5a.
Vista la certificació d’obres núm. 1 de l’obra nomenada “Urbanització del Povet
de la Plana, carrers 1, 2, 3 i 5, fase 5a”, signada pel Tècnic Director Facultatiu
de l’Obra i d’import 80.903,48€:
Atès que les obres s’executen per l’empresa contractista “Construccions Anna
2005, SL”;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d’obres de referència.

SEGON: Autoritzar el seu pagament a l’empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.60.600.04/5.1 (PT05) de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament la resolució de l’Alcaldia de data 25.05.2007,
d’aprovació de l’esmentada certificació d’obres.
D) Obres Xarxa de clavegueram i ras d’aigua potable al carrer Doctor
Ferran.
Vista la certificació d’obres núm. 1 i única de l’obra nomenada “Xarxa de
clavegueram i rasa d’aigua potable al c. Doctor Ferran”, signada pel Tècnic
Director Facultatiu de l’Obra i d’import 7.791,45€:
Atès que les obres s’executen per l’empresa contractista “Construccions Anna
2005, SL”;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d’obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l’empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.60.601.01/4.4 (PT06) de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament la resolució de l’Alcaldia de data 19.04.2007,
d’aprovació de l’esmentada certificació d’obres.
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E) Obres “Reparació de danys ocasionals pels aiguats al Balneari de la
Fontcalda”.
Vista la certificació d’obres núm. 1 de l’obra nomenada “Reparació dels danys
ocasionats pels aiguats de setembre de 2006 al Balneari de la Fontcalda”,
signada pel Tècnic Municipal i d’import 21.513,28€:
Atès que les obres s’executen per l’empresa contractista “Construccions Anna
2005, SL”;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d’obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l’empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.63.630.01.5.3 (PT06) de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament la resolució de l’Alcaldia de data 19.04.2007,
d’aprovació de l’esmentada certificació d’obres.

F) Obres d’Urbanització de l’av. Catalunya, fase 2a.
Vista la certificació d’obres núm. 3 de l’obra nomenada “Urbanització de l’av.
Catalunya, fase 2a”, signada pel Tècnic Director Facultatiu de l’Obra i d’import
33.229,03€:
Atès que les obres s’executen per l’empresa contractista “Construccions Anna,
Via Catalunya, UTE, Ley 18/1982;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d’obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l’empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.61.610.01/5.1 (PT05) de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent.
TERCER: Ratificar íntegrament la resolució de l’Alcaldia de data 9.03..2007,
d’aprovació de l’esmentada certificació d’obres.
G) Obres d’Urbanització de l’av. Catalunya, fase 3a.
Vista la certificació d’obres núm. 1 de l’obra nomenada “Urbanització de l’av.
Catalunya, fase 2a”, signada pel Tècnic Director Facultatiu de l’Obra i d’import
91.208,48€:
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Atès que les obres s’executen per l’empresa contractista “Construccions Anna,
Via Catalunya, UTE, Ley 18/1982;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d’obres de referència.
SEGON: Autoritzar el seu pagament a l’empresa contractista amb càrrec a la
partida núm. 6.61.610.01/5.1 (PT06) de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal vigent.
H) Obres d’Adequació de la Sala Polivalent del Palau del Castellar..
Vista la certificació d’obres núm. 1 i única de l’actuació nomenada “Adequació
de la Sala Polivalent del Palau del Castellar”, signada pel Tècnic Municipal i
d’import 14.656,09€:
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la certificació d’obres de referència.

SEGON:
Autoritzar el seu pagament
amb càrrec a la partida
núm.6.62.623.01/4.5 (PT06) de l’estat de despeses del Pressupost Municipal
vigent.
TERCER:
Ratificar íntegrament la resolució de l’Alcaldia d’aprovació de
l’esmentada certificació d’obres.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a les dues del migdia de la data al començament
assenyalada, agraint a tots els assistents la seva presència a l’acte.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, tretze de juny de dos mil set.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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